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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
i podziemnych2)
Na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,
b) kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód do monitorowania,
c) rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,
d) zakres i cz´stotliwoÊç prowadzonych badaƒ dla
poszczególnych elementów klasyfikacji stanu
ekologicznego i chemicznego jednolitych cz´Êci
wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych
naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejÊciowych oraz wodach przybrze˝nych,
e) zakres prowadzonych badaƒ dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych,
f) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakoÊci pomiarów i badaƒ;
2) dla wód podziemnych:
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,
b) kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód do monitorowania,
c) kryteria wyznaczania punktów pomiarowych,
———————
1)

2)

3)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej — gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5,
str. 275).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505.

d) zakres i cz´stotliwoÊç monitoringu,
e) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakoÊci monitoringu.
§ 2. Monitoring jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych prowadzi si´ w sposób umo˝liwiajàcy ocen´
stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych oraz
iloÊciowe uj´cie czasowej i przestrzennej zmiennoÊci
elementów jakoÊci i parametrów wskaênikowych dla
elementów biologicznych, hydromorfologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych.
§ 3. Monitoring jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych prowadzi si´ w formie badaƒ elementów
biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.
§ 4. OkreÊla si´ nast´pujàce rodzaje monitoringu
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych:
1) monitoring diagnostyczny jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych;
2) monitoring operacyjny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
3) monitoring badawczy jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
§ 5. 1. Monitoring diagnostyczny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych ustanawia si´ w celu:
1) ustalenia stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
2) okreÊlenia rodzajów oraz oszacowania wielkoÊci
znacznych oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci cz∏owieka, na które nara˝one sà jednolite cz´Êci wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza;
3) zaprojektowania przysz∏ych programów monitoringu;
4) dokonania oceny d∏ugoterminowych zmian stanu
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w warunkach naturalnych;
5) dokonania oceny d∏ugoterminowych zmian stanu
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w warunkach szeroko rozumianych oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
2. Monitoring operacyjny jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych ustanawia si´ w celu:
1) ustalenia stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, które zosta∏y okreÊlone jako zagro˝one
niespe∏nieniem okreÊlonych dla nich celów Êrodowiskowych;
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2) ustalenia stanu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, dla których okreÊlono specyficzny cel
u˝ytkowania;
3) ustalenia stanu wód powierzchniowych w obszarach, które zosta∏y zawarte w wykazach, o których
mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne;
4) dokonania oceny zmian stanu wód powierzchniowych wynikajàcych z programów, które zosta∏y
przyj´te dla poprawy jakoÊci jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych, uznanych za zagro˝one
niespe∏nieniem okreÊlonych dla nich celów Êrodowiskowych.
3. Monitoring badawczy jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych prowadzi si´ w celu:
1) wyjaÊnienia przyczyn nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych okreÊlonych dla danej jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych, je˝eli wyjaÊnienie tych
przyczyn jest niemo˝liwe na podstawie danych
oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów
i badaƒ prowadzonych w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego;
2) wyjaÊnienia przyczyn niespe∏nienia celów Êrodowiskowych przez danà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych, je˝eli z monitoringu diagnostycznego wynika, ˝e cele Êrodowiskowe wyznaczone
dla danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
nie zostanà osiàgni´te, i gdy nie rozpocz´to realizacji monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej
cz´Êci wód powierzchniowych;
3) okreÊlenia wielkoÊci i wp∏ywów przypadkowego
zanieczyszczenia;
4) ustalenia przyczyn wyraênych rozbie˝noÊci mi´dzy wynikami oceny stanu ekologicznego na podstawie biologicznych i fizykochemicznych elementów jakoÊci.
§ 6. 1. OkreÊla si´ kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego
i badawczego.
2. Kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego, o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. OkreÊla si´ nast´pujàce rodzaje punktów
pomiarowo-kontrolnych:
1) w monitoringu diagnostycznym jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych:
a) diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne,
b) reperowe punkty pomiarowo-kontrolne — wy∏àcznie dla jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych takich jak jezioro lub inny naturalny
zbiornik wodny;
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2) w monitoringu operacyjnym jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych:
a) operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne,
b) celowe punkty pomiarowo-kontrolne;
3) w monitoringu badawczym jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych — badawcze punkty pomiarowo-kontrolne.
2. OkreÊla si´ kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych cz´Êciach wód
powierzchniowych wybranych do monitorowania
w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
3. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych wybranych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 2, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.
§ 8. 1. OkreÊla si´ zakres i cz´stotliwoÊç prowadzonych badaƒ dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych w ciekach naturalnych,
jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych,
wodach przejÊciowych oraz wodach przybrze˝nych.
2. OkreÊla si´ zakres prowadzonych badaƒ dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencja∏u ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych.
3. Zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 9. Monitoring jednolitych cz´Êci wód podziemnych prowadzi si´ w sposób umo˝liwiajàcy ocen´ stanu jednolitych cz´Êci wód podziemnych oraz ustalenie czasowej i przestrzennej zmiennoÊci elementów
fizykochemicznych i iloÊciowych.
§ 10. OkreÊla si´ nast´pujàce formy monitoringu
jednolitych cz´Êci wód podziemnych:
1) monitoring stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych;
2) monitoring stanu iloÊciowego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych.
§ 11. OkreÊla si´ nast´pujàce rodzaje monitoringu
stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych:
1) monitoring diagnostyczny stanu chemicznego
jednolitych cz´Êci wód podziemnych;
2) monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych;
3) monitoring badawczy stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych.
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§ 12. 1. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych ustanawia
si´ w celu:
1) uzupe∏nienia i sprawdzenia procedury oceny
wp∏ywu oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka;
2) dokonania oceny d∏ugoterminowych zmian wynikajàcych zarówno z warunków naturalnych, jak
równie˝ oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.
2. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych ustanawia si´ w celu ustalenia:
1) stanu chemicznego wszystkich jednolitych cz´Êci
wód podziemnych uznanych za zagro˝one niespe∏nieniem okreÊlonych dla nich celów Êrodowiskowych;
2) obecnoÊci d∏ugoterminowych tendencji wzrostowych st´˝enia wszelkich zanieczyszczeƒ spowodowanych oddzia∏ywaniami wynikajàcymi z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
3. Monitoring badawczy stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych mo˝e byç ustanowiony w odniesieniu do danej jednolitej cz´Êci wód
podziemnych lub jej fragmentu w celu:
1) wyjaÊnienia przyczyn nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych okreÊlonych dla danej jednolitej cz´Êci
wód podziemnych, je˝eli wyjaÊnienie tych przyczyn jest niemo˝liwe na podstawie danych oraz
informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badaƒ prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego stanu chemicznego
jednolitych cz´Êci wód podziemnych;
2) wyjaÊnienia przyczyn niespe∏nienia celów Êrodowiskowych przez danà jednolità cz´Êç wód podziemnych, je˝eli z monitoringu diagnostycznego
stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych wynika, ˝e cele Êrodowiskowe wyznaczone dla danej jednolitej cz´Êci wód podziemnych nie zostanà osiàgni´te, i gdy nie rozpocz´to
realizacji monitoringu operacyjnego stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych
dla tej jednolitej cz´Êci wód podziemnych;
3) zidentyfikowania zasi´gu i st´˝eƒ zanieczyszczeƒ,
je˝eli nastàpi∏o przypadkowe zanieczyszczenie
jednolitej cz´Êci wód podziemnych.
§ 13. OkreÊla si´ nast´pujàce kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód podziemnych do monitorowania:
1) monitoring diagnostyczny stanu chemicznego
jednolitych cz´Êci wód podziemnych prowadzi si´
dla jednolitych cz´Êci wód podziemnych, które dostarczajà Êredniorocznie powy˝ej 100 m3 na dob´
wody przeznaczonej do spo˝ycia;
2) monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych prowadzi si´ dla
jednolitych cz´Êci wód podziemnych uznanych za
zagro˝one niespe∏nieniem okreÊlonych dla nich
celów Êrodowiskowych;
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3) monitoring stanu iloÊciowego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych prowadzi si´ dla jednolitych
cz´Êci wód podziemnych, które dostarczajà Êredniorocznie powy˝ej 100 m3 na dob´ wody przeznaczonej do spo˝ycia.
§ 14. 1. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowych na potrzeby prowadzenia monitoringu jednolitych cz´Êci wód podziemnych obejmujà ich lokalizacj´, liczb´ i warunki.
2. Lokalizacja punktów pomiarowych w obr´bie
jednolitej cz´Êci wód podziemnych powinna uwzgl´dniaç:
1) dynamik´ wód podziemnych wynikajàcà z po∏o˝enia stref ich zasilania i drena˝u;
2) po∏o˝enie obszarów chronionych i ekosystemów
làdowych oraz jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych bezpoÊrednio zale˝nych od wód podziemnych;
3) zasi´g zanieczyszczeƒ obszarowych, w szczególnoÊci pochodzàcych ze êróde∏ rolniczych;
4) po∏o˝enie jednolitych cz´Êci wód podziemnych
przekraczajàcych granice paƒstwa.
3. Liczba punktów pomiarowych w obr´bie danej
jednolitej cz´Êci wód podziemnych zale˝y od:
1) powierzchni;
2) stopnia z∏o˝onoÊci warunków hydrogeologicznych;
3) intensywnoÊci oddzia∏ywaƒ;
4) podatnoÊci warstw wodonoÊnych na wp∏yw oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
4. Punktami pomiarowymi w obr´bie danej jednolitej cz´Êci wód podziemnych sà otwory studzienne,
piezometry lub obudowane êród∏a, spe∏niajàce nast´pujàce warunki:
1) umo˝liwiajà selektywne ujmowanie wody z badanego poziomu wodonoÊnego;
2) sà sprawne hydraulicznie i umo˝liwiajà prawid∏owe pobieranie próbek wody lub pomiar zwierciad∏a wody;
3) sà wykonane z materia∏ów niezmieniajàcych sk∏adu chemicznego wody;
4) posiadajà okreÊlone wspó∏rz´dne, rz´dnà i okreÊlone po∏o˝enie wzgl´dem struktur i jednostek
hydrogeologicznych oraz obszarów z ustalonym
sposobem u˝ytkowania terenu;
5) sà zabezpieczone przed ingerencjà osób niepowo∏anych;
6) posiadajà dokumentacj´ geologicznà oraz dokumentacj´ konstrukcji i wyposa˝enia otworu;
7) sà zlokalizowane na terenie o uregulowanym stanie prawnym.
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§ 15. 1. OkreÊla si´ zakres i cz´stotliwoÊç monitoringu stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych.
2. Zakres monitoringu stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
3. Zakres monitoringu diagnostycznego stanu
chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych
mo˝e ulec poszerzeniu o inne elementy fizykochemiczne charakteryzujàce rodzaj dzia∏alnoÊci cz∏owieka
majàcej wp∏yw na badane wody podziemne.
4. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego
jednolitych cz´Êci wód podziemnych prowadzi si´ raz
w roku z nast´pujàcà cz´stotliwoÊcià:
1) co najmniej co 3 lata — dla wód podziemnych
o zwierciadle swobodnym;
2) co najmniej co 6 lat — dla wód podziemnych
o zwierciadle napi´tym.
5. Zakres monitoringu operacyjnego stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych obejmuje okreÊlenie wartoÊci elementów fizykochemicznych, spoÊród wymienionych w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia, charakteryzujàcych rodzaj zidentyfikowanej dzia∏alnoÊci cz∏owieka majàcej wp∏yw na badane wody podziemne oraz elementów fizykochemicznych, których wartoÊci stwierdzone na podstawie
monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
jednolitych cz´Êci wód podziemnych sà wy˝sze od
wartoÊci granicznych elementów fizykochemicznych
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne.
6. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych prowadzi si´ z nast´pujàcà cz´stotliwoÊcià:
1) co najmniej 2 razy w roku, z wy∏àczeniem roku,
w którym prowadzony jest monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych — dla wód podziemnych
o zwierciadle swobodnym;
2) co najmniej raz w roku, z wy∏àczeniem roku,
w którym prowadzony jest monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych — dla wód podziemnych
o zwierciadle napi´tym.
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§ 16. 1. Zakres monitoringu stanu iloÊciowego jednolitych cz´Êci wód podziemnych obejmuje pomiary
zwierciad∏a wód podziemnych oraz okreÊlenie dost´pnych zasobów wód podziemnych i rzeczywistego poboru wód podziemnych w odniesieniu do ka˝dej jednolitej cz´Êci wód podziemnych.
2. Monitoring stanu iloÊciowego jednolitych cz´Êci
wód podziemnych prowadzi si´ z nast´pujàcà cz´stotliwoÊcià:
1) raz w tygodniu — dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym;
2) raz w miesiàcu — dla wód podziemnych o zwierciadle napi´tym.
3. Ustalenia wielkoÊci dost´pnych zasobów i rzeczywistego poboru wód podziemnych dokonuje si´
raz w roku.
§ 17. 1. OkreÊla si´ metodyki referencyjne pomiarów i badaƒ w ramach monitoringu jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Metodyki referencyjne pomiarów i badaƒ, o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia.
§ 18. OkreÊla si´ nast´pujàce warunki zapewnienia jakoÊci pomiarów i badaƒ w monitoringu jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych:
1) poprawnoÊç poboru i transportu próby wody oraz
materia∏u biologicznego;
2) poprawnoÊç utrwalenia próby wody oraz materia∏u biologicznego;
3) poprawnoÊç przechowywania prób przed ich poddaniem badaniu w laboratorium;
4) poprawnoÊç oznaczeƒ taksonomicznych w przypadku badaƒ biologicznych;
5) stosowanie metodyk referencyjnych pomiarów
i badaƒ.
§ 19. OkreÊla si´ nast´pujàce warunki zapewnienia jakoÊci monitoringu jednolitych cz´Êci wód podziemnych:
1) poprawnoÊç poboru i transportu próby wody;
2) poprawnoÊç utrwalenia próby wody;

7. Zakres i cz´stotliwoÊç monitoringu badawczego
stanu chemicznego jednolitych cz´Êci wód podziemnych wynikajà z uwarunkowaƒ zwiàzanych z przyczynà podj´cia decyzji o przeprowadzeniu monitoringu
badawczego i powinny byç dostosowane do lokalnych warunków tak, aby jego wyniki dostarczy∏y informacji o koniecznym programie dzia∏aƒ dla osiàgni´cia celów Êrodowiskowych lub o szczególnych
Êrodkach zaradczych przeciwdzia∏ajàcych skutkom
przypadkowego zanieczyszczenia w odniesieniu do
tych jednolitych cz´Êci wód podziemnych, dla których
podj´to decyzj´ o przeprowadzeniu monitoringu badawczego.

3) poprawnoÊç przechowywania prób przed poddaniem ich badaniu w laboratorium;
4) stosowanie metodyk referencyjnych pomiarów
i badaƒ.
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 13 maja 2009 r. (poz. 685)

Za∏àcznik nr 1

KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH DO MONITOROWANIA
W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO I BADAWCZEGO
1. Kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego1):
1) wyst´powanie w ciekach znacznych zmiennoÊci
przep∏ywu wód;
2) powierzchnia zlewni2);
3) powierzchnia jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych, takiej jak jezioro lub inny zbiornik naturalny,
w tym jezioro i inny naturalny zbiornik wodny
uznane za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód
powierzchniowych, przekracza 50 ha;
4) przekraczanie przez danà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych granicy paƒstwa bàdê zlokalizowanie tej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
przy granicy paƒstwa;

wywo∏anà zanieczyszczeniami pochodzàcymi ze
êróde∏ komunalnych;
6) zaliczenie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
do wód stanowiàcych miejsce bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków lub powiàzanie jednolitej
cz´Êci wód z obszarami chronionymi, o których
mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne;
7) zaliczenie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych do jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ do spo˝ycia, je˝eli dana jednolita cz´Êç
wód powierzchniowych dostarcza Êrednio powy˝ej 100 m3 na dob´ wody przeznaczonej do spo˝ycia;

5) uznanie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
za referencyjnà;

8) przeznaczenie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych do celów rekreacyjnych, w tym kàpieliskowych;

6) zaliczenie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych
do badania w ramach mi´dzynarodowej sieci
interkalibracyjnej.

9) zalecenia wynikajàce z planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy i programu
wodno-Êrodowiskowego kraju.

2. Kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu operacyjnego:

3. Kryteria wyboru jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych do monitorowania w ramach monitoringu badawczego:

1) zaklasyfikowanie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych jako zagro˝onej niespe∏nieniem okreÊlonych dla niej celów Êrodowiskowych;

1) wyniki badaƒ monitoringu diagnostycznego do
wyjaÊnienia przyczyn nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych okreÊlonych dla danej jednolitej cz´Êci
wód powierzchniowych sà niewystarczajàce;

2) odprowadzanie do danej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych substancji z listy substancji priorytetowych3);
3) wyst´powanie w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych êróde∏ zanieczyszczeƒ, o których mowa
w rozporzàdzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ i zmieniajàcym dyrektyw´ Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
(Tekst majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33
z 04.02.2006, str. 1);
4) wyst´powanie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych w obszarze zanieczyszczonym lub zagro˝onym zanieczyszczeniami powodowanymi przez
zwiàzki azotu ze êróde∏ rolniczych;
5) wyst´powanie jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych w obszarze wra˝liwym na eutrofizacj´

2) koniecznoÊç ustalenia przyczyn, które mogà uniemo˝liwiç osiàgni´cie celów Êrodowiskowych
w sytuacji, gdy nie zosta∏ ustanowiony monitoring operacyjny jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
3) koniecznoÊç okreÊlenia wielkoÊci i wp∏ywu na Êrodowisko przypadkowego zanieczyszczenia wód
powierzchniowych na skutek powa˝nej awarii,
która jest obj´ta obowiàzkiem zg∏oszenia do
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska4);
4) koniecznoÊç ustalenia przyczyn rozbie˝noÊci mi´dzy wynikami oceny stanu ekologicznego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych na podstawie
elementów biologicznych i fizykochemicznych;
5) koniecznoÊç zebrania dodatkowych informacji
o stanie wód w zwiàzku z uwarunkowaniami lokalnymi.

ObjaÊnienia:
1)

2)
3)

4)

Wybrana liczba jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych pod wzgl´dem wielkoÊci zlewni powinna byç wystarczajàca
dla dokonania oceny ogólnego stanu wód powierzchniowych w ka˝dej zlewni lub podzlewni w obszarze dorzecza.
Jednolite cz´Êci wód powierzchniowych wybrane do monitoringu diagnostycznego muszà reprezentowaç wszystkie typy wód oraz byç reprezentatywne pod wzgl´dem oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Do monitorowania zawsze wyznacza si´ jednolite cz´Êci wód powierzchniowych zamykajàce zlewnie, których powierzchnia jest wi´ksza ni˝ 2500 m2.
Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 233,
poz. 1987).
Na podstawie rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powa˝nych awarii obj´tych obowiàzkiem zg∏oszenia do G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58).

Dziennik Ustaw Nr 81

— 6521 —

Poz. 685
Za∏àcznik nr 2

KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH W JEDNOLITYCH CZ¢ÂCIACH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH WYBRANYCH DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU
DIAGNOSTYCZNEGO, OPERACYJNEGO I BADAWCZEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
I. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu diagnostycznego
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
1. Diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak struga, strumieƒ, potok, rzeka lub kana∏ wyznacza si´:
1) w miejscu oddalonym od lokalnych êróde∏ oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci cz∏owieka;

7) WukÊniki (województwo warmiƒsko-mazurskie);
8) Miko∏ajskie
skie);

(województwo

warmiƒsko-mazur-

9) Jegocin (województwo warmiƒsko-mazurskie);
10) Kortowskie (województwo warmiƒsko-mazurskie);
11) D∏ugie Wigierskie (województwo podlaskie);
12) Gremzdel (województwo podlaskie);

2) w sposób umo˝liwiajàcy ocen´ stanu wód w zlewniach o powierzchni wi´kszej ni˝ 2500 km2, przy
czym dopuszcza si´ lokalizowanie punktów
pomiarowo-kontrolnych na zamkni´ciach zlewni
o mniejszej powierzchni, w przypadku gdy zlewnia
ma istotne znaczenie ekonomiczne i hydrologiczne w regionach wodnych lub województwach;

13) Tarnowskie Du˝e (województwo lubuskie);

3) w sposób umo˝liwiajàcy oszacowanie ∏adunków
zanieczyszczeƒ odp∏ywajàcych z okreÊlonej cz´Êci
dorzecza lub regionu wodnego, w tym zawsze na
rzekach odprowadzajàcych wody bezpoÊrednio
do morskich wód wewn´trznych, wód przejÊciowych lub wód przybrze˝nych;

17) Kr´psko D∏ugie (województwo wielkopolskie);

4) na jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych
znajdujàcych si´ na granicy regionów wodnych,
przy czym dopuszcza si´ mo˝liwoÊç innej lokalizacji punktu diagnostycznego, je˝eli pozwoli ona na
lepsze okreÊlenie ∏adunków zanieczyszczeƒ przenoszonych mi´dzy regionami wodnymi;

20) Stelchno (województwo kujawsko-pomorskie);

5) na ciekach wpadajàcych bezpoÊrednio do Morza
Ba∏tyckiego o istotnym znaczeniu ekonomicznym
i hydrologicznym w regionach wodnych lub województwach, przy czym punkt pomiarów i badaƒ
powinien byç wyznaczony w jednolitej cz´Êci wód
powierzchniowych stanowiàcej odcinek przyujÊciowy; innà lokalizacj´ dopuszcza si´ w przypadku wyst´powania na odcinku przyujÊciowym
znacznego wp∏ywu wód przybrze˝nych na stan
wód w rzece.

3. Diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny, w tym
jezioro i inny naturalny zbiornik wodny uznane za
silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych, wyznacza si´ na jeziorach lub zbiornikach wodnych o powierzchni wi´kszej ni˝ 50 ha, innych ni˝ wymienione w ust. 2, posiadajàcych wa˝ne znaczenie
gospodarcze w regionach wodnych lub województwach albo posiadajàcych szczególne walory przyrodnicze.

2. Reperowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny wyznacza si´ na
nast´pujàcych jeziorach:
1) Wielkie Dàbie (województwo zachodniopomorskie);
2) Morzycko (województwo zachodniopomorskie);
3) Sumiƒskie (województwo pomorskie);
4) Jasieƒ Po∏udniowy (województwo pomorskie);
5) Jasieƒ Pó∏nocny (województwo pomorskie);
6) P∏askie (województwo warmiƒsko-mazurskie, ko∏o
Jezioraka);

14) G∏´bokie (województwo lubuskie);
15) Màkolno (województwo wielkopolskie);
16) Âremskie (województwo wielkopolskie);

18) Borzymowskie (województwo kujawsko-pomorskie);
19) Che∏m˝yƒskie (województwo kujawsko-pomorskie);

21) Bia∏e (województwo mazowieckie, na pó∏noc od
Gostynina);
22) Bia∏e W∏odawskie (województwo lubelskie).

4. Diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak sztuczny zbiornik wodny wyznacza si´ na
sztucznych zbiornikach wodnych o pojemnoÊci
maksymalnej wi´kszej od 10 mln m3.
5. Diagnostyczne i reperowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny oraz diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny uznane za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych oraz w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak sztuczny zbiornik wodny wyznacza
si´:
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1) na g∏´boczku, a w przypadku akwenów rozcz∏onkowanych liczba punktów pomiarowych b´dzie
wi´ksza — przynajmniej po jednym punkcie dla
ka˝dego plosa;
2) na ka˝dym istotnym dop∏ywie do jeziora i innego
naturalnego zbiornika wodnego, w tym jeziora
i innego naturalnego zbiornika wodnego uznanego za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych, po jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym na ka˝dym z tych dop∏ywów;
3) na odp∏ywie z jeziora i innego naturalnego zbiornika wodnego, w tym jeziora i innego naturalnego
zbiornika wodnego uznanego za silnie zmienionà
jednolità cz´Êç wód powierzchniowych;
4) w punktach charakterystycznych dla danego
zbiornika w przypadku zbiorników sztucznych.
6. Diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe
i wody przybrze˝ne wyznacza si´ w miejscu oddalonym od lokalnych êróde∏ oddzia∏ywaƒ wynikajàcych
z dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
II. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu operacyjnego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
1. Operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak struga, strumieƒ, potok, rzeka lub kana∏ wyznacza si´ w sposób umo˝liwiajàcy ocen´:
1) oddzia∏ywania ze strony okreÊlonego (zidentyfikowanego) êród∏a punktowego;
2) oddzia∏ywania zanieczyszczeƒ pochodzàcych ze
êróde∏ rozproszonych;
3) zagro˝enia wód zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych;
4) eutrofizacji na skutek zrzutów zanieczyszczeƒ ze
êróde∏ komunalnych;
5) oddzia∏ywaƒ hydromorfologicznych.
2. Celowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód takich jak struga, strumieƒ, potok,
rzeka lub kana∏ wyznacza si´ w miejscach okreÊlonych
w wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umowach
mi´dzynarodowych, w sposób umo˝liwiajàcy ocen´
stanu wód w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych:
1) wyznaczonych jako miejsca bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków w warunkach naturalnych —
powy˝ej lub wewnàtrz takiej jednolitej cz´Êci wód
powierzchniowych;
2) w których wyznaczono obszary do ujmowania wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia — powy˝ej lub wewnàtrz takiej jednolitej cz´Êci wód, je˝eli dana
jednolita cz´Êç wód powierzchniowych dostarcza
Êrednio powy˝ej 100 m3 na dob´ wody przeznaczonej do spo˝ycia;
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3) wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kàpieliskowych;
4) znajdujàcych si´ na obszarach zaliczonych do obszarów ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest wa˝nym czynnikiem w ich ochronie, graniczàcych z tymi obszarami lub majàcych wp∏yw
na te obszary — powy˝ej, wewnàtrz lub poni˝ej
wyznaczonej jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych, w zale˝noÊci od uzgodnieƒ dokonanych
z instytucjà odpowiedzialnà za okreÊlony obszar
ochrony.
3. Operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich
jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezioro i inny naturalny zbiornik wodny uznane za silnie
zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych,
oraz w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych
takich jak sztuczny zbiornik wodny wyznacza si´:
1) na g∏´boczku — przynajmniej po jednym punkcie
dla ka˝dego plosa, a w przypadku akwenów rozcz∏onkowanych wi´kszà liczb´ punktów pomiarowych;
2) w pobli˝u ujÊcia Êcieków do jeziora, jeziora uznanego za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych oraz innego naturalnego lub
sztucznego zbiornika wodnego, w odleg∏oÊci pozwalajàcej uchwyciç ich wp∏yw na jakoÊç wody;
tak samo post´puje si´ w przypadku zaobserwowania innych potencjalnych êróde∏ zanieczyszczeƒ;
3) na ka˝dym istotnym dop∏ywie do jeziora, jeziora
uznanego za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód
powierzchniowych oraz innego naturalnego lub
sztucznego zbiornika wodnego, a szczególnie na
dop∏ywach odbierajàcych Êcieki, po jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym na ka˝dym z dop∏ywów;
4) na odp∏ywie z jeziora, jeziora uznanego za silnie
zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych
oraz innego naturalnego zbiornika wodnego;
5) w punktach charakterystycznych dla danego
zbiornika w przypadku zbiorników sztucznych.
4. Celowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezioro
i inny naturalny zbiornik wodny uznane za silnie zmienionà jednolità cz´Êç wód powierzchniowych, oraz
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak sztuczny zbiornik wodny wyznacza si´ zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 oraz
ust. 3, w sposób umo˝liwiajàcy ocen´ stanu wód
w tych jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych:
1) wyznaczonych jako miejsca bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków w warunkach naturalnych;
2) w których zosta∏y wyznaczone obszary do ujmowania wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia;
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3) znajdujàcych si´ na obszarach zaliczonych do obszarów ochrony siedlisk i gatunków, ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest wa˝nym czynnikiem w ich ochronie, graniczàcych z tymi obszarami lub majàcych wp∏yw
na te obszary — w zale˝noÊci od uzgodnieƒ dokonanych z instytucjà odpowiedzialnà za okreÊlony
obszar ochrony.
5. Operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne
w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych takich jak morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe
i przybrze˝ne wyznacza si´ w sposób umo˝liwiajàcy
ocen´ oddzia∏ywania wynikajàcego z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.
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6. Celowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód takich jak morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe i przybrze˝ne wyznacza
si´ zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3
pkt 1, 2, 4 i 5.
III. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu badawczego jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
W monitoringu badawczym badawcze punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych cz´Êciach wód wyznacza si´ odpowiednio do konkretnego przypadku
obj´tego tym monitoringiem.

Tabela 1. Monitoring diagnostyczny

ZAKRES I CZ¢STOTLIWOÂå PROWADZONYCH BADA¡ DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO
JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ ZAKRES PROWADZONYCH BADA¡ DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI
POTENCJA¸U EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH
JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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Punkty pomiarowo-kontrolne diagnostyczne.
Punkty pomiarowo-kontrolne reperowe.
Badania prowadzone tylko w nast´pujàcych ciekach naturalnych: rzekach nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzekach nizinnych ˝wirowych o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 (dla
obu typów rzek) oraz w ma∏ych i Êrednich rzekach na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych, a tak˝e w ciekach ∏àczàcych jeziora oraz wielkich rzekach
nizinnych.
4) Badania prowadzone tylko w ciekach, w których nie bada si´ fitoplanktonu.
5) Cz´stotliwoÊç pomiarów raz na 3 lata.
6) Badania prowadzone tylko na twardym i mi´kkim dnie w strefie eulitoralnej i sublitoralnej.
7) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych ˝wirowych, wielkich rzek nizinnych, ma∏ej i Êredniej rzeki na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych oraz cieku ∏àczàcego jeziora badania sà prowadzone z cz´stotliwoÊcià 12 razy w ka˝dym cyklu rocznym.
8) Pomiary profilu termiczno-tlenowego (tlen rozpuszczony, temperatura wody, nasycenie tlenem) sà prowadzone w s∏upie wody od powierzchni do dna — co 1 m.
9) Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych ˝wirowych, wielkich rzek nizinnych, ma∏ej i Êredniej rzeki na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych oraz cieku ∏àczàcego jeziora badania sà prowadzone z cz´stotliwoÊcià 6—8 razy w ka˝dym cyklu rocznym.
10) Badania z cz´stotliwoÊcià 6—8 razy sà prowadzone tylko w nast´pujàcych ciekach naturalnych: rzekach nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzekach nizinnych ˝wirowych o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 (dla obu typów rzek) oraz w ma∏ych i Êrednich rzekach na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych, a tak˝e w ciekach ∏àczàcych
jeziora oraz wielkich rzekach nizinnych; w pozosta∏ych typach cieków naturalnych — raz w roku.
11) W przypadku stwierdzenia obecnoÊci substancji w wodach uruchamia si´ monitoring badawczy w celu okreÊlenia êród∏a pochodzenia, medium do badaƒ i ustalenia ewentualnej zwi´kszonej cz´stotliwoÊci pomiarów.
12) Badania prowadzone tylko na dop∏ywach.
13) W przypadku stwierdzenia, ˝e w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych jest zlokalizowane êród∏o zanieczyszczeƒ o potencjalnej mo˝liwoÊci zrzutu substancji niebezpiecznych
z grupy specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych i niesyntetycznych, zakres badaƒ w diagnostycznym lub reperowym punkcie pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym w tej
jednolitej cz´Êci wód, nale˝y uzupe∏niç o te substancje, których wystàpienie w wodzie zosta∏o stwierdzone lub jest prawdopodobne. Cz´stotliwoÊç oznaczania substancji z grupy specyficznych zanieczyszczeƒ syntetycznych i niesyntetycznych — 4 razy w roku.
14) Próba sàczona przez filtr 0,45 µm.

1)
2)
3)

ObjaÊnienia:
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ObjaÊnienia:
1)

Zakres i cz´stotliwoÊç prowadzonych badaƒ poszczególnych elementów klasyfikacji w operacyjnych punktach
pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w jednolitych cz´Êciach wód, wyst´pujàcych w obszarach zagro˝onych
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, powinny uwzgl´dniaç równie˝
wskaêniki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne.
2) Zakres i cz´stotliwoÊç prowadzonych badaƒ poszczególnych elementów klasyfikacji w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych innych ni˝ zlokalizowane w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych wyznaczonych
do celów rekreacyjnych, w tym kàpieliskowych, powinny uwzgl´dniaç wy∏àcznie wskaêniki i cz´stotliwoÊci okreÊlone w wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umowach mi´dzynarodowych oraz w przepisach odr´bnych, w szczególnoÊci w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,
a w przypadku ich braku odpowiadaç zakresowi okreÊlonemu dla punktów operacyjnych.
3) Przy ustalaniu zakresu i cz´stotliwoÊci prowadzonych badaƒ poszczególnych elementów klasyfikacji w celowych
punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w jednolitych cz´Êciach wód powierzchniowych wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kàpieliskowych, nie stosuje si´ przepisów wydanych na podstawie art. 50
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.
4) W przypadku stwierdzenia, ˝e w jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych jest lub by∏o zlokalizowane êród∏o zanieczyszczeƒ o potencjalnej mo˝liwoÊci zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego,
w szczególnoÊci substancji priorytetowych wymienionych w tabeli 1 w grupie wskaêników chemicznych charakteryzujàcych wyst´powanie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego, lub je˝eli wyniki monitoringu diagnostycznego wskaza∏y, ˝e jedna z tych substancji wyst´puje w iloÊci przekraczajàcej dopuszczalne
st´˝enia, zakres badaƒ w operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w tej jednolitej cz´Êci
wód nale˝y uzupe∏niç o te substancje, których wystàpienie w wodzie zosta∏o stwierdzone lub jest prawdopodobne. W takim przypadku monitoring operacyjny w jednolitej cz´Êci wód, w zakresie tych substancji, prowadzi si´
corocznie w ka˝dym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Cz´stotliwoÊç badaƒ elementów biologicznych pozostaje
bez zmian. Cz´stotliwoÊç oznaczania w danej jednolitej cz´Êci wód ka˝dej z substancji wymienionych w tabeli 1
w grupie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz w grupie wskaêników innych substancji zanieczyszczajàcych (wed∏ug KOM 2006/0129 COD) mo˝e zostaç zmniejszona, je˝eli wyniki uzyskane w pierwszym
pe∏nym cyklu rocznym w 6-letnim cyklu planowania wyka˝à, ˝e st´˝enie tej substancji nie przekracza dopuszczalnych wartoÊci granicznych. Badanie danej substancji niebezpiecznej w operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym mo˝e byç niewykonywane, je˝eli wszystkie wyniki uzyskane dla tego punktu w ciàgu ostatniego roku
w monitoringu operacyjnym wyka˝à, ˝e substancja ta nie wyst´puje w wodzie lub nie zosta∏y podj´te dzia∏ania
zmierzajàce do poprawy stanu wód.
5) Monitoring operacyjny prowadzony jest w ka˝dym operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym w cyklach
rocznych, nie rzadziej ni˝ 2 razy w ka˝dym 6-letnim cyklu planowania, z wy∏àczeniem punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na: dop∏ywach i odp∏ywach z jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, dop∏ywach i odp∏ywach z jezior lub innych zbiorników wodnych uznanych za silnie zmienione jednolite cz´Êci wód,
oraz sztucznych zbiornikach wodnych wraz z dop∏ywami, dla których ustala si´ indywidualnà cz´stotliwoÊç badaƒ.
6) Dopuszcza si´ skrócenie okresu prowadzenia monitoringu operacyjnego w danym operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym do okresu obj´tego dzia∏aniami zmierzajàcymi do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód
okreÊlonymi w programie wodno-Êrodowiskowym kraju.
7) Wybiera si´ elementy biologiczne najbardziej wra˝liwe na presj´, której dana jednolita cz´Êç wód jest poddana.
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8)

W przypadku jednolitych cz´Êci wód takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny, tak˝e dla tych, które uznane zosta∏y za silnie zmienione jednolite cz´Êci wód, oraz dla sztucznych zbiorników wodnych — pobór próby
zintegrowanej.
9) Badanie chlorofilu „a” jest obowiàzkowe dla ka˝dej kategorii wód, niezale˝nie od elementu biologicznego wybranego do monitoringu operacyjnego. W przypadku cieków naturalnych tylko w rzekach nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzekach nizinnych ˝wirowych o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 (dla obu typów rzek), w ma∏ych
i Êrednich rzekach na obszarze b´dàcym pod wp∏ywem procesów torfotwórczych, a tak˝e w ciekach ∏àczàcych
jeziora oraz w wielkich rzekach nizinnych.
10) Badania prowadzone tylko dla jednolitych cz´Êci wód takich jak morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe
i wody przybrze˝ne.
11) Wskaênik nale˝y stosowaç do jednolitych cz´Êci wód takich jak: struga, strumieƒ, potok, rzeka lub kana∏, jezioro,
naturalny zbiornik wodny, wody morskie wewn´trzne, wody przejÊciowe — z wy∏àczeniem wód przybrze˝nych.
12) Badania prowadzone w jeziorach naturalnych oraz sztucznych i silnie zmienionych zbiornikach wodnych wykonuje si´ w profilu od powierzchni do dna.
13) Badania prowadzone tylko dla jednolitych cz´Êci wód takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny (tak˝e dla
tych, które uznane zosta∏y za silnie zmienione jednolite cz´Êci wód), dla sztucznych zbiorników wodnych, a tak˝e dla jednolitych cz´Êci wód takich jak morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe i wody przybrze˝ne.
14) Wskaênik nale˝y stosowaç tylko w odniesieniu do wód w ciekach naturalnych.

Monitoring badawczy
1. Zakres i cz´stotliwoÊç pomiarów i badaƒ wskaêników jakoÊci wód powierzchniowych, nale˝àcych do
elementów biologicznych, hydromorfologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych w monitoringu badawczym powinny, w odniesieniu do tych jednolitych
cz´Êci wód, dla których podj´to decyzj´ o przeprowadzeniu monitoringu badawczego, obejmowaç:
1) wyjaÊnienie przyczyn nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych okreÊlonych dla danej jednolitej cz´Êci
wód;
2) wyjaÊnienie przyczyn niespe∏nienia celów Êrodowiskowych przez jednolità cz´Êç wód w przypadku
gdy z monitoringu diagnostycznego wynika, ˝e
cele Êrodowiskowe wyznaczone dla danej jednolitej cz´Êci wód nie zostanà osiàgni´te i gdy nie rozpocz´to realizacji monitoringu operacyjnego dla
tej jednolitej cz´Êci wód;

3) okreÊlenie wielkoÊci i wp∏ywów przypadkowego
zanieczyszczenia (wynikajàcego w szczególnoÊci
z awarii);
4) ustalenie przyczyn wyraênych rozbie˝noÊci pomi´dzy wynikami oceny na podstawie elementów
biologicznych i fizykochemicznych.
2. Zakres i cz´stotliwoÊç pomiarów i badaƒ w monitoringu badawczym wód powierzchniowych w badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych powinny uwzgl´dniaç uwarunkowania wynikajàce z przyczyn podj´cia decyzji o przeprowadzeniu monitoringu badawczego, a tak˝e powinny byç dostosowane
do lokalnych warunków tak, aby ich wyniki dostarczy∏y informacji o koniecznym programie dzia∏aƒ dla
osiàgni´cia celów Êrodowiskowych lub o szczególnych Êrodkach zaradczych przeciw skutkom przypadkowego zanieczyszczenia.
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Za∏àcznik nr 4

ZAKRES MONITORINGU STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD PODZIEMNYCH
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METODYKI REFERENCYJNE POMIARÓW I BADA¡ W RAMACH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZ¢ÂCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Za∏àcznik nr 5
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2)

1)

Podane metodyki znormalizowane sà referencyjne w zakresie oznaczania okreÊlonym w poszczególnych normach. W przypadku koniecznoÊci wykonywania oznaczeƒ
poni˝ej granicy oznaczania, stosuje si´ zwalidowane w tym zakresie procedury badawcze. W przypadku wycofania normy okreÊlonej w niniejszym rozporzàdzeniu jako
metodyka referencyjna i zastàpieniu jej innà normà niesprzecznà, stosuje si´ norm´ aktualnà.
Norma wycofana bez zastàpienia.

ObjaÊnienia:
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